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Forslag til vandplaner for første planperiode var i offentlig høring fra 
juni – december 2013. 

Der er efter den offentlige høring foretaget en række ændringer i 
forslag til vandplaner. 

Ændringerne skyldes politiske beslutninger bl.a. ajourføring af VP1 ift. 
basisanalysen for VP2. 

Der er også foretaget ændringer på baggrund af behandlingen af 
høringssvar fra den offentlige høring. 
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Foretages der ændringer i vandplanerne efter den offentlige høring, 
skal det vurderes, om ændringerne skal i høring. 

Miljømålslovens § 30 er blevet ændret (jf. aftale om Vækstplan 
Fødevarer), hvilket indebærer, at:  

”Hvis der forud for vedtagelsen af den endelige vandplan foretages 
ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag i de dele af 
indsatsprogrammet eller retningslinjer, der fastsætter forpligtelser 
for myndigheder, kan vandplanerne ikke vedtages, før ændringerne 
har været i fornyet offentlig høring i mindst 8 uger”. 

Naturstyrelsen har derfor sendt ændringer i de dele af 
indsatsprogrammet og retningslinjerne, der via vandplanerne 
fastsætter forpligtelser for myndigheder, i 8 ugers supplerende 
offentlig høring. 

Høringen blev igangsat den 30. juni og afsluttes den 26. august. 
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Ændringerne af indsatsprogrammerne i forslag til VP1 omhandler følgende: 

• En række indsatser over for vandløb, spildevand, grundvand og miljøfarlige 
forurenende stoffer bortfalder, idet der udtages samlet set ca. 3000 km 
vandløb fra vandplanerne som følge af ny afgrænsning 

• En række indsatser over for spildevand og restaurering af søer bortfalder, 
idet der udtages søer under 5 ha fra vandplanerne som følge af ændret 
afgrænsning 

• Indsatser i blødbundsvandløb udtages pga. manglende viden om tilstand ud 
fra DVFI i disse vandløb 

• Indsatser vedr. ændret vandløbsvedligeholdelse udtages af vandplanerne 

• Indsatser vedr. målrettede efterafgrøder udtages af vandplanerne 

• En række indsatser over for vandløb og søer bortfalder, idet nye data viser 
målopfyldelse   

• Behandlingen af høringssvar fører til justeringer af indsatser over for 
vandløb, spildevand og søer   

 - Bl.a. udskydes spildevandsindsatsen til 2 år fra vedtagelsen af VP1 
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• Ændret vandløbsvedligeholdelse  ca 3800 km bortfalder 

• Vandløbsrestaurering   ca 280 km bortfalder 

• Genåbning af rørlagte strækninger  ca 30 km bortfalder 

• Fjernelse af spærringer  ca 95 stk bortfalder 

• Sørestaurering   2 søer bortfalder 

• Renseanlæg   10 bortfalder og 1 udskydes til VP2 

• Regnbetingede udløb   ca 115 bortfalder og ca 50 udskydes til VP2 

• Ukloakerede ejendomme  ca 4000 bortfalder og ca 435 udskydes til VP2 

• Dambrug    ca. 25 bortfalder  

• Yderligere efterafgrøder  ca 140.000 ha bortfalder 

• P-ådale    3 stk bortfalder 

• Vandindvinding   1 stk bortfalder 

• MFS    Udtag af ca 985 km fra indsatskategori 2 og
    ca 115 km fra indsatskategori 3 

 

Endvidere udskydes fristen for spildevandsindsatsen i VP1 med 2 år fra tidspunktet for 
vedtagelsen af VP1. 

Enkelte af vandplanernes retningslinjer om administration af sektorlovgivning med henblik på 
opfyldelse af miljømål ændres. Ændringerne omfatter retningslinje 7, 8, 11, 14, 31, 38 og 51. 
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Der foretages endvidere en række ændringer i vandplanerne, der ikke 
er medtaget i høringen, idet ændringerne ikke omhandler 
indsatsprogram eller retningslinjer, der fastsætter forpligtelser for 
myndigheder via vandplanerne. 

Det drejer sig bl.a. om ændringerne ift. randzoner og generelle 
efterafgrøder som følge af udmøntningen af aftalen om Vækstplan 
Fødevarer.  

Derudover justeres der i begrænset omfang miljømål, karakterisering 
og typologisering for flere vandområder, uden at det fører til 
ændringer i de dele af indsatsprogrammet, der fastsætter forpligtelser 
for myndigheder via vandplanerne. 

Beslutningerne om at udtage samlet set ca. 3000 km vandløb og 226 
søer fra vandplanerne som følge af ny afgrænsning er heller ikke 
omfattet af høringen. 
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Efter den supplerende offentlige høring er afsluttet:  

Naturstyrelsen behandler alle modtagne høringssvar, og vandplanerne 
justeres om nødvendigt inden den endelige vedtagelse heraf. 

Naturstyrelsen vil i forbindelse med vedtagelsen af vandplanerne 
sammenstille alle oplysninger fra både den supplerende høring og 6 
måneders høringen og offentliggøre et overordnet høringsnotat, hvori 
indkomne høringssvar, der er af generel karakter, refereres og 
kommenteres.  

Der vil herudover blive offentliggjort 23 lokale høringsnotater om 
særlige lokale problemstillinger – et for hvert af de 23 hovedvand-
oplande. Det vil fremgå af høringsnotaterne, hvilke høringssvar der 
har ført til ændringer af vandplanerne.  

Vandplaner for første planperiode forventes vedtaget inden udgangen 
af 2014. 

  

 

 


